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Productie Medewerker (m/v - 40 uur)

De Productie Medewerker houdt zich bezig met het assembleren van drankauto-

maten, inclusief de subassemblages die hiervoor nodig zijn. Hij/zij werkt volgens 

aangereikte montagehandleidingen teneinde een kwalitatief hoogstaand product 

af te leveren dat voldoet aan de technische en kwaliteitsstandaarden. De Productie 

Medewerkerwordt ook ingezet voor demodificatie/revisie vandrankautomaten 
of componenten. Incidenteel ondersteunt hij/zij op verzoek van de Productie & 

 Logistiek Teamleider de Magazijn Medewerker.

Taken

• Assembleren van subassemblage aan de hand van de montagehandleidingen;

• Assembleren van machines aan de hand van de montagehandleidingen;

• Uitvoeren kwaliteitscontroles; 

• Inkleden en pakken van machines (na het testen);

• Uitvoeren van alle voorhanden zijnde productie/assemblagewerkzaamheden;

•  Omruilen bij het magazijn van materialen die defect zijn of tijdens assemblage 

defect raken;

• Melden van kwaliteitsafwijkingen bij toepassing van materialen.

Eigenschappen

•  Zet zich door zijn/haar professionele manier van werken in om van  

Veromatic International een internationaal gerespecteerde en vooruitstrevende 

organisatie te maken en geeft vorm aan onze missie: “Brings happiness at work”;

•  Is een deskundig specialist die zich blijft scholen in overleg met Veromatic 

 International;

• Werkt nauwkeurig en zelfstandig;

• Is kritisch, kwaliteitsbewust en probleemoplossend;

•Werktflexibelmaarwelgestructureerd;
• Is behulpzaam en collegiaal.

Vereisten

Voor de functie van Productie Medewerker is een technische vmbo-opleiding 

vereist. De medewerker moet CAD (Computer-Aided Design) tekeningen en 

elektrotechnische schema’s kunnen interpreteren. 

Arbeidsvoorwaarden

Op deze functie is, met inbegrip van de salariëring, de CAO voor het metaal-

bewerkingsbedrijf van toepassing.

Belangstelling?

Heb jij interesse voor deze functie? Neem dan contact op met hrm@veromatic.com.

Meer informatie over Veromatic International vindt je op onze website:  

www.veromatic.com


